Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa
konalo dňa 12.12.2014 o 18.00 hod. v miestnosti obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného
zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému
starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
f) Vystúpenie starostu.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Voľba zástupcu starostu obce.
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
6. Určenie platu starostu.
7. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2014.
8. Návrh rozpočtu na rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra.
9. Návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2015.
10. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
11. Dohoda o spolupráci s Mestom Piešťany.
12. Schválenie vianočného príspevku občanom nad 70 rokov.
13. Schválenie odmeny poslancom.
14. Rôzne.
15. Diskusia.
16. Návrh na uznesenie.
17. Záver.
1. Starostka obce privítala na ustanovujúcom zasadnutí prítomných poslancov
a skonštatovala, že sú prítomní 4 poslanci, takže zasadnutie je
uznášaniaschopné. Pán Eduard Ondrejka sa ospravedlnil z dôvodu choroby.
Zároveň starostka privítala predsedkyňu miestnej volebnej komisie p. Marianu
Skladanú.
Za overovateľov zápisnice navrhla poslancov Jozefa Kozáka a Gabrielu
Slamovú. Za zapisovateľa Štefana Piščeka.
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Skladaná oboznámila prítomných
s výsledkami volieb, ktoré sa konali dňa 15.11.2014. Výsledky volieb sú prílohou
zápisnice. Následne pani Skladaná prečítala sľub starostu obce a vyzvala
novozvolenú starostku obce, aby vykonala akt zloženia sľubu. Po zložení sľubu

prevzala od predsedkyne miestnej volebnej komisie osvedčenie o zvolení za
starostu obce.
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub do rúk starostky obce.
Po zložení sľubu prevzali od starostky obce osvedčenie o zvolení za poslanca
obecného zastupiteľstva.
Starostka obce poďakovala za prejavenú dôveru vo voľbách, zhodnotila
predchádzajúce volebné obdobie a vyslovila želanie, aby spoločnými silami plnili
všetky úlohy, ktoré ich čakajú.
2. Starostka
obce
oboznámila
poslancov
s programom
zasadnutia.
K navrhovanému programu nemal nikto žiadne pripomienky ani doplnky
a poslanci ho jednohlasne schválili.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Za zástupcu starostu navrhla starostka obce poslanca Jozefa Kozáka.
4. Starostka obce navrhla za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva poslanca Jozefa Kozáka a dala hlasovať.
Všetci prítomní návrh jednohlasne schválili.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Starostka obce navrhla zriadiť nasledovné komisie v zložení:
- komisia verejného poriadku,
- komisia kultúrno-ekonomická.
Za predsedu komisií zvolili poslanci p. Gabrielu Slamovú a členovia sú všetci
poslanci.
6. V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov
starostu obce zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení
a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov patrí
starostovi plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za
rok 2013 vo výške 824,- €. V zmysle § 4 ods. 1 cit. Zákona sa mzda násobí
koeficientom podľa počtu obyvateľov. Úväzok na volebné obdobie je 75 %.
1,49 x 824,- eur = 1.227,76 eur x 75 % = 920,82 eur, zaokrúhlene 921,- eur.
Poslanci plat zvýšili o 20 %.
7. Starostka obce prečítala návrh úpravy rozpočtu na rok 2014 a odpovedala na
otázky poslancov, ktoré sa týkali úpravy rozpočtu. Poslanci návrh jednohlasne
schválili.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Starostka obce prečítala prítomným stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
viacročného rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok
2015. Hlavný kontrolór obce v závere stanoviska odporúča obecnému
zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť. Tiež starostka dala hlasovať
poslancom, aby rozpočet v roku 2015 bol bez programovej štruktúry. Poslanci sa
s návrhom rozpočtu oboznámili a rozpočet bez programovej štruktúry schválili.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Starostka obce prečítala poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia
obce o dani z nehnuteľností na rok 2015. Informovala ich o zvýšení sadzby dane,
a to: orná pôda z 0,50 % na 0,70 %, trvalé trávnaté porasty z 0,50 % na 0,70 %
a lesné porasty z 0,50 % na 0,65 %. Poslanci s návrhom súhlasili a jednohlasne
návrh schválili.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Starostka obce prečítala návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Poslanci návrh jednohlasne schválili.

Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Starostka obce prečítala prítomným návrh na finančné vysporiadanie medzi
Mestom Piešťany o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
v CVČ, ktoré navštevuje Adrián Ziegler (florbal). Obec bude mesačne prispievať
sumou vo výške 6,00 €. Poslanci návrh schválili a poverili starostku obce
s uzatvorením zmluvy.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Starostka obce dala prítomným poslancom schváliť finančný príspevok vo výške
7,00 € občanom nad 70 rokov na nákup tovaru v miestnej predajni COOP
Jednota. Poslanci príspevok jednohlasne schválili.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Starostka obce navrhla poslancom odmenu za zasadnutie, tak ako je schválené
v zásadách odmeňovania poslancov. Následne dala hlasovať o prijatí uznesenia.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Starostka obce oboznámila prítomných so Zásadami odmeňovania poslancov.
Poslanci Zásady odmeňovania jednohlasne schválili.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V tomto bode starostka informovala poslancov, že rekonštrukciu verejného
osvetlenia v obci bude vykonávať uchádzač SE Predaj, s.r.o., Bratislava.
15. V diskusii nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky ani doplnky.
16. Návrh na uznesenie prečítala starostka obce, ktorý poslanci jednohlasne
schválili.
17. Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť, popriala im veľa úspechov
v ďalšom volebnom období a ukončila zasadnutie.

Ardanovce, 12.12.2014

Overovatelia: .....................................................
....................................................

zapísala: Oravcová

Uznesenie
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ardanovciach, ktoré sa konalo
dňa 12.12.2014 v miestnosti obecného úradu.
___________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba členov a predsedu
komisií.
Uzn. č. 1
berie na vedomie:
- výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
- Vystúpenie novozvoleného starostu.
- Návrh úpravy rozpočtu.
- Návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017.
- Návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2015.
- Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2015.
- Dohodu o spolupráci s Mestom Piešťany.
- Informáciu o rekonštrukcii verejného osvetlenia.
Uzn. č. 2
konštatuje, že:
- Novozvolená starostka obce Ľubomíra Ondrejková zložila zákonom
predpísaný sľub starostu obce.
- Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Jozef Kozák, Jaroslav Ondrejka, Štefan
Pišček, Gabriela Slamová.
Uzn. č. 3
poveruje:
- Poslanca Jozefa Kozáka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.
5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

Uzn. č. 4
zriaďuje:
- Komisiu verejného poriadku.
- Kultúrno- ekonomickú komisiu.
Uzn. č. 5
volí:
- Predsedu komisií: Gabrielu Slamovú.
- Členov komisií: Jozefa Kozáka, Jaroslava Ondrejku, Eduarda Ondrejku
a Štefana Piščeka.
Uzn. č. 6
určuje:
- V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr
90 dní pred voľbami mesačný plat starostky obce vo výške 1.105,20 eur.
- Overovateľov zápisnice poslancov Štefana Piščeka a Gabrielu Slamovú.
Uzn. č. 7
-

Schvaľuje návrh úpravy rozpočtu na rok 2015.
Schvaľuje návrh viacročného rozpočtu na roky 2015 – 2017.
Schvaľuje uzatvorenie Dohody o spolupráci s Mestom Piešťany.
Schvaľuje vianočný príspevok pre občanov nad 70 rokov vo výške 7,00 €
nákupom v miestnej predajni COOP Jednota.
Schvaľuje odmenu poslancom podľa Zásad odmeňovania.
Schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov na volebné obdobie 2014 – 2018.

Ardanovce, 12.12.2014

Ľubomíra Ondrejková
starostka obce

